
دفتر استعدادهای درخشان سال برنامه عملیاتی   

کمیته دانشجویی توسعه آموزش ارتقا فعالیت هاي دفتر در هر سه حوزه استعدادهاي درخشان، المپیاد دانشجویی و    

 
استعداد درخشانفراهم نمودن بستر جهت نخبه پروری با تاکید بر حفظ و تشویق دانشجویان .1  
به دانشجویان مصوب تسهیالت آموزشی و پژوهشی و رفاهی ایجاد بستر و افزایش روند. 2  

:هدف کلی  

 

:هدف اختصاصی   

گزارش پیشرفت 

 برنامه
تاریخ  شاخص دستیابی

 پایان

زمان 

 شروع

مسئول اجرا  فعالیت نام          

 

تعداد پذیرفته 

 شدگان

پزشکیسنجش  مستندات آزمون  معرفی فارغ التحصیالن استعداد درخشان واجد شرایط استفاده از تسهیالت با کارشناسان دفتر خرداد مرداد 

 کارشناسی ارشد به مرکز سنجش آموزش پزشکی

 

. معرفی نامه  های صادرشده مستندات

 لیست اسامی به سنجش پزشکی
 به متقاضی استفاده از سهمیه استعداد درخشان با آزمون اندانشجوی معرفی، بررسی مدارک کارشناسان دفتر دی اسفند

 . استریت های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازیدکتری تخصصی 

 

مشمولین جوایز 

تحصیلی به دانشگاه 

 اعالم می گردد

بنیاد نخبگان با همکاری   تیر شهریور گواهی صادر شده

 دفتر استعداد درخشان

دانشجویان استعداد درخشان واجد شرایط دانشگاه برای استفاده از و گواهی آماده سازی مدارک 

  فراخوان هرساله می باشد. :در سامانه سینا تسهیالت جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان استان

 

بازخورد 

 دانشجویان

معرفی نامه های ارسالی برای 

 دانشجویان

  اسفند

طول سال 

 تحصیلی

معاونت دانشجویی و مرکز 

 توسعه
معاونت دانشجویی و فرهنگی  و تفاهم نامه مشترک باایجاد هماهنگی بین بخشی 

 تسهیالت صندوق رفاه و تعلق گرفتن وام با ارایه گواهی استعداد درخشان درخصوص 

نیمسال   مستندات پیش نویس تدوین شده

دوم 

 تحصیلی

کارشناسان دفتر و دبیر 

کمیسیون ویژه استعداد 

 درخشان

امورش  جهت تحصیل همزمان و دوره های مجازی ارشدتدوین شیوه نامه تخفیف شهریه 

 پزشکی

ارایه بازخورد از 

 دانشجویان

کارشناسان دفتر و انتشارات  فروردین اسفند بازخورد دانشجویان

 مرکز توسعه
ارایه خدمات کامپیوتری به دانشجویان عضو دفتر شامل: پرینت، اسکن مدارک جهت 

 در آزمون ها به منظور تسهیل در امور دانشجوییثبت نام 
 

 ثبت نام در سامانه

استعالم آموزشی لیست مکاتبات و 

 دانشکده ها 
انکارشناس شهریور آبان  

 دفتر
شناسایی دانشجویان رتبه برتر به لحاظ معدل کل در میان دانشجویان هم رشته با ورودی 

 درصد برتر فارغ التحصیالن 10مشترک. 

گروه های تقویت 

و  دانشجویان مجازی

 رضایت دانشجویان

پاسخ داده شده تعداد ایمیل های 

و رضایت دانشجویان از 

 خدمات الکترونیکی دفتر

ایمیل دفتر استعدادهاي درخشان بدون  اطالع رسانی در خصوص ارسال کلیه درخواست ها به کارشناس دفتر فروردین اسفند

 مراجعه حضوري وپاسخدهی در اسرع وقت
بدون مراجعه به دفتر استعداد  انیبه درخواست هاي دانشجو یده بسترسازي جهت امکان پاسخ 

 19دیدرخشان در دوره کوو
 



دفتر استعدادهای درخشان سال برنامه عملیاتی   

دانشجویی توسعه آموزشکمیته ارتقا فعالیت هاي دفتر در هر سه حوزه استعدادهاي درخشان، المپیاد دانشجویی و    هدف کلی:  

ایجاد بستر مناسب جهت فعالیت پژوهشی دانشجویان استعدادهاي درخشان   هدف اختصاصی:  
 

 گزارش پیشرفت برنامه

 

فعالیت نام مسئول اجرا تاریخ شروع و پایان شاخص دستیابی  

اعالم اسامی در معرفی و 

 فراخوان دستیار پژوهشی

زمان فراخوان دستیار  مستندات

 پژوهشی

دانشجویان استعداد  امکان حضوردانشگاه جهت مسئولین پژوهشی  همکاری معاونت پژوهشی 

  ینوان دستیار پژوهشدرخشان به ع

 
ماهه 6گزارش   اعالم. مستندات و مکاتبات اداری 

 مرکز توسعهکارگاه های مورد نیاز 

 به معاونت 

مسال تحصیلییایتدای هر ن مسئول دفتر استعداد  

 درخشان
مورد درخشان جهت برگزاری کارگاه های  دانشجویان استعداد از نظرسنجی

نیاز و هماهنگی جهت تشکیل کارگاه پژوهشی با همکاری معاونت تحقیقات و 

 فناوری دانشگاه 
 

 
ماهه 6گزارش   

کمیته تحقیقاتاز  و مکاتبات گزارش مسئول دفتر استعداد  طی سال تحصیلی 

و کمیته  درخشان

 تحقیقات دانشجویی

طرح تحقیقاتی  همکاری و مشارکت دانشجویان استعداد درخشان در طرح های

 منتورشیب

 



دفتر استعدادهای درخشان سال برنامه عملیاتی   

 

کمیته دانشجویی توسعه اموزشهدف کلی: ارتقا فعالیت هاي دفتر در هر سه حوزه استعدادهاي درخشان، المپیاد دانشجویی و   

و افزایش مشارکت آنها در برنامه ریزي هاي دانشگاه توسعه اموزش اختصاصی: بهبود تعامل با دانشجویان در کمیته دانشجوییهدف   

 
 

تاریخ شروع و  شاخص دستیابی گزارش پیشرفت برنامه

 پایان

  مسئول اجرا

 شرح فعالیت

ماهه 6گزارش  مکاتبات اداری و  

اطالعیه های کانال 

 دانشجویی

سال ایتدای 

 تحصیلی

دبیر کمیته و مسئول دفتر 

 استعداد درخشان

مند براي عضویت در کمیته  ها جهت معرفی دانشجویان عالقه مکاتبه با دانشکده

 دانشجویی

 

اسفند-فرودین صورتجلسه ها تعداد موارد مصوب جلسه ها ماه یکبار /ششتشکیل جلسات با اعضاي کمیته دانشجویی حداقل هر سه دبیر کمیته دانشگاه   

موارد مطرح شده در شورای 

 اموزشی

طول سال  مستندات

 تحصیلی

آموزشی مطرح شده در جلسات کمیته دانشجویی به مسئولین جمع آوری پیشنهادات  کارشناس دفتر  

 



دفتر استعدادهای درخشان سال برنامه عملیاتی   

 

استعدادهاي درخشان، المپیاد دانشجویی و نخبگان دانشگاههدف کلی: ارتقا فعالیت هاي دفتر در هر سه حوزه   

: یهدف اختصاص  

استعدادهاي درخشان  المپیاد دانشجویی و هاي تیدرباره فعال انیبه دانشجو یاطالع رسان ندیو بهبود فرا شیافزا. 1  

بهبود شرایط آماده سازي و ارزیابی دانشجویان شرکت کننده در المپیاد دانشجویی. 2  

برنامه گزارش و پایان تاریخ شروع شاخص دستیابی  تشرح فعالی مسئول اجرا   

 

تهیه شدهمحتوای  بررسی در سایت تهیه شده فایل  نداسف - دی  آیین نامه ها و ضوابط استعداد درخشان یآموزش فایل هیته کارشناسان دفتر   

 
دفتر سایت بررسی محتوا و ظاهر سایت درخشان دفتر استعدادهاي تیي سابهبود محتوا کارشناسان دفتر شهریور   

 

طالع رسانی از طریقا  

هاي سایت و گروه  

 مجازي

فعالیت و اطالع رسانی 

ها هگرو  

غاز ثبت نام همزمان با آ

 دوره جدید

دفتر کارشناس در فضاي مجازي المپیاد  یدر تمام حیطه ها انیهاي دانشجو گروه لیتشک   

تهیه محتوای تصویری و 

 کالمی
شنایی با تهیه کلیپ آ

  حیطه های المپیاد

اسفند -دی  دانشجویان کمیته توسعه  

 اموزش

المپیاد دانشجویی و ایجاد انگیزه و برای دانشجویان  با نایی دانشجویانآش

كت در المپیاد هاي دانشجویي شر جهتالورود جدید  

 درخواست هاي الکترونیک و

 عدم حضور دانشجو و

 پاسخدهی به موقع

هامستندات ثبت نامی  تا اسفند دی  فراخوان  و ثبت  نام از دانشجویان متقاضی شرکت در المپیاد علمی دانشجویی  کارشناس دفتر 

  شیوه )الکترونیکی، تلفنی و حضوری( 3به 

 ییدانشجو ادیدرباره المپ عیبه موقع و وس یاطالع رسان 

 

گزارش بازخورد ذلنشجویان. 

 برنامه حیطه ها

انتخاب مدرسین با 

و رزومه اساتید مکاتبات  

مسئول حیطه  - کارشناس دفتر دی تا اسفند

 ها

جهت  آنها و اخذ برنامه مدون ادیمجرب حوزه هاي مختلف المپ دیدعوت از اسات 

ها برگزاري کارگاه  

 

ماهه 6گزارش  اسفند -بهمن وبینارها  مسئول حیطه  - کارشناس دفتر 

 ها

  وبیناری برگزاری باان به صورت غیر حضوری آماده سازی اولیه دانشجوی

 آشنایی با المپیاد علمی»کارگاه های 

 به شکل مجازي جهت امکان شرکت ادیبا المپ ییگزاري جلسه آشنابر 

 داوطلب انیدانشجو همه

 

ماهه 6گزارش  اسفند -همنب مستندات   تهیه و تدوین برنامه زمان بندی  کالسهای آموزشی المپیاد علمی  مسئول حیطه های المپیاد 

 حیطه ها و کارشناس ئولمس در طول دوره المپیاد مستندات گزارش کارگاه ها

 المپیاد

به شکل مجازي با توجه به ادیبرگزاري کارگاه هاي المپ  

دیکوو وعیش  

طبق اعالم مرکز سنجش  مستندات بررسی آزمون

 پزشکی

  یغربالگري دانشگاه آزمون  یهماهنگ مسئول المپیاد 

 



 



دفتر استعدادهای درخشان سال برنامه عملیاتی   

 

دانشگاه کمیته توسعه آموزشرخشان، المپیاد دانشجویی و ارتقا فعالیت هاي دفتر در هر سه حوزه استعدادهاي دهدف کلی:   
: استعدادهاي درخشان ژهی( و19 دیمجازي )در دوره کوو یکارگاههاي آموزش یفیو بهبود ک یکم شیافزا :یهدف اختصاص  

 
تگزارش پیشرف  

 

 شرح فعالیت مسئول اجرا شروع/ پایان شاخص دستیابی

ماهه 6گزارش  توسعه و دبیر کمیته توسعه با مسئولین دفاتر  /حضوریشرکت در جلسات مجازي کارشناسان دفتر فروردین تا پایان سال صورتجلسه ها 

 آموزش دانشکده ها 

 
ماهه 6گزارش  استفاده از بستر اموزش  

وبیناری .دانشگاه یزمجا  

بنیاد  -معاونت دانشجویی خرداد تا پایان سال

 نخبگان
و بنیاد نخبگان استان   با همکاری معاونت دانشجویی برگزاري کارگاه هاي مجازي  

 
ماهه 6گزارش  مستندات  -لینک کارگاه ها 

 کارگاه های برگزار شده

 مرکز رشد  طول سال تحصیلی

اداره مشاوره معاونت 

 دانشجویی

 
برقراری کارگاه های تخصصی مربوط به ارتقای استعدادهای درخشان در زمینه 

 های مهم مانند مهارت های زندگی و کارآفرینی و...

 
 

 


